Protokół
z posiedzenia w dniu 19 października 2006 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji
Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2004 roku.
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do
protokołu):
1)
Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący
2-16)

Tomasz Bilicki
Jerzy Balcerek
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Ewa Janicka
ks. Stanisław Kaniewski
Lech Leszczyński
Włodzimierz Magin
s. Maria Pioskowik
Andrzej Potempa
Henryka Rak
Lech Sekyra
Danuta Stępień
Anna Szolc-Kowalska
Łukasz Waszak

16) Sekretarz – Grzegorz Justyński
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
ks. Jacek Ambroszczyk
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Michał Amadeusz Drab
Stanisław Januszewski
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Magdalena Korczyk-Waszak

ks. Semko Koroza
Ewa Modrzejewska
Radosław Podogrocki
Grażyna Wendland(zastępstwo)
W spotkaniu uczestniczyli również:
1. p. Dorota Polakowska-w/z p. Magdaleny Korczyk –Waszak.
2. p. Jolanta Piotrowska, Dyrektor MOPS
3. p. Hanna Belke-Markiewicz, insp. w Wydziale Edukacji UMŁ
Posiedzenie rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady, Pan K. Lechowicz, który
powitał zebranych i poinformował o nieobecności ze względów służbowych
Przewodniczącego Rady i przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który zebrani
przyjęli.
W kolejnym punkcie obrad p. Dyr. J. Piotrowska, reprezentująca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, przedstawiła działania podjęte przez Miasto w ramach realizacji
programu na rzecz wspierania dożywiania dzieci w szkołach. Omawiając źródła
finansowania tego programu, p. Dyr. J. Piotrowska zwróciła uwagę na fakt, iż
w bieżącym roku po raz pierwszy uzyskano tak duże środki finansowe, które
pozwoliły zabezpieczyć wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania w pełnej
wysokości. Ponadto wyraziła nadzieję na równie wysoki udział środków finansowych
w budżecie Miasta w przyszłym roku. P. K. Lechowicz zobowiązał się do przekazania,
w imieniu Rady, Przewodniczącemu p. K. Chądzyńskiemu, aby w negocjacjach nad
budżetem na przyszły rok zwrócono na to szczególną uwagę, a uczestnicy posiedzenia
zdecydowali o złożeniu stosownego pisma w tej sprawie na ręce Pana Prezydenta
Miasta.
W uzupełnieniu

p. insp. H. Belke-Markiewicz, reprezentująca Wydział

Edukacji UMŁ, dodała, że przeznaczanie na ten program coraz większych środków
i zaangażowanie się w jego realizację, m. in. organizacji pozarządowych, przyczynia
się do tego, że liczba osób objętych tą formą pomocy ciągle wzrasta.
W kolejnym punkcie obrad p. T. Bilicki omówił wstępny zarys programu
"Tygodnia Organizacji Pozarządowych", który został zaplanowany w dniach

26 listopada - 2 grudnia b.r., i zaprosił zebranych do udziału w tym przedsięwzięciu
oraz do składania uwag i propozycji nt. programu tej imprezy. Jednocześnie
poinformował, że szczegółowy program będzie gotowy po 13 listopada. W ramach
tego programu, podsumowującego rok pracy z organizacjami pozarządowymi,
przewidziano m. in. konferencję, podczas której organizacje pozarządowe będą miały
możliwość zaprezentowania swojego dorobku i bezpośredniego spotkania się
z przedstawicielami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
W dalszej części posiedzenia p. T. Bilicki przedstawił informację na temat
działalności Rady Pożytku Publicznego, informując, iż aktualnie Rada pracuje nad
uwagami do propozycji nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Jednocześnie zachęcił zebranych również do przesyłania uwag na
ten temat.
W kolejnym punkcie obrad p. K. Lechowicz podsumował działalność Miasta,
dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi w IV kadencji samorządu,
zwracając uwagę m. in. na uporządkowanie zasad tej współpracy i znaczącą rolę
organizacji pozarządowych w realizacji zadań Miasta. Zobowiązał się również do
przekazania członkom Rady obszernego opracowania na ten temat, po akceptacji
materiału przez Przewodniczącego Rady.
Następnie p. K. Lechowicz omówił efekty konsultacji projektu "Programu
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok". W wyniku dyskusji
zebrani

zaakceptowali

poprawkę

zaproponowaną

przez

Radę

Organizacji

Pozarządowych Województwa Łódzkiego, polegającą na zmianie terminu (na 30
czerwca), w którym strona pozarządowa może przekazywać propozycję i uwagi do
Programu. Warunkowo przyjęto również poprawkę dotyczącą określenia w programie
udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej w ramach zadania realizowanego
przez Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. W przygotowanym projekcie
uwzględniono też propozycje Centrum Służby Rodzinie, dotyczące włączenia po
stronie realizatorów programu Straży Miejskiej, a także działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Co się tyczy pozostałych propozycji, zgłoszonych m.in. przez ww. Radę
Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego oraz Centrum OPUS (załącznik
nr 3), jako dotyczących pewnych generalnych rozstrzygnięć, zebrani postanowili
powołać w kolejnej kadencji Rady zespół roboczy, złożony z przedstawicieli UMŁ i
organizacji pozarządowych, w celu opracowania stosownych propozycji dla
Prezydenta Miasta Łodzi.
Po tej dyskusji p. K. Lechowicz poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady
Konsultacyjnej w sprawie akceptacji Rady dla przedłożonego projektu. W wyniku
głosowania

(16

głosów

"za")

projekt

został

jednogłośne

przyjęty

wraz

z ww. poprawkami.
Pan

Wiceprzewodniczący

podziękował

w posiedzeniu i pracę w Radzie.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.
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